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WOORD VAN DE REDACTIE

WOORD VAN DE VOORZATTER

Hallo luitjes,
WIj willen graag iedereen bedanken die zo
enthousiast aIlerIei stukjes meer of minder
zinnig gekiets hebben ingeleverd. Zoals het
een beetje gewoonte begint te worden heb
ben we ook weer een artikeltje uit het bui
tenland (France); wat zoals niemand zal verbazen (??) het eerste gear
riveerd was in de redactionele brievenbus. 1k begrljp dat jullie nu al
helemaal niet meer kunnen wachten met bet lezen van dit (Nede
rlandse) reisverslag. waarIn tevens dde, naar bet schijnt, perfecte surfspots worden besproken. Maar lees eerst even verder aub.
Er is de afgelopen tijd heel wat gerommel(de bommel) in onze vereni
ging. Onze voorzitter is ziek geworden en heeft hierdoor de harner neer
moeten leggen. Dit verklaart ook waarom er twee voorzitterstukjes in dit
blad staan. WI je hier meer over weten dan verwijs 1k je naar deze
twee schrijfsels. WI je totaal up-to-date informatie hebben, dan moet je
even contact op nemen met onze bestuurslieden, want de info die hier
gegeven wordt ken in deze turbulente omgeving al weer enigszins
verouderd zijn.
Dan wil ik graag met dde dingen afsluiten:
Ten eerste is de deadline I Febniarl 1995
Ten tweede wil 1k Sander beterschap wensen,
en ik weet dat ik dan uit naam van de gehele
vereniging spreek:

Sander, Get well soon!!!
Ten derde wil ik even aantippen dat de kerstdagen weer voor de deur
staan, en wil ik dit redactioneel afsluiten met:

Pte4~e tstdda9es o~ a~ uooapoe

(995

Sommige van jullie weten bet al, anderen niet, maar het woord voorzat
ter in de kop van dit stukje slaat ~j~t op de kennelijke staat waarin ik
mU nog steeds bevind na de vorige borrel in de AOR. 1k was daar wel
aanwezig en bevind me inderdaad nog in dezelfde staat als toen ik de
eerder genoemde bijzonder voordelige horeca-gelegenheid verliet,
maar aangezien ik me daar beperkt beD tot de consumptie van spa
rood mag wel duidelijk zijn dat de aanhef daarop niet is gebaseerd.
Waarop dan wel ? Simpel: tegenwoordige tijd:ik zit, verleden tIjd~
Juist I Voorzatter is verleden tljd van voorzitter. Snelle denkers zullen
zich nu waarschijnlijk bedenken dat een bestuurswissel net na de ALV
niet de gebruikelijke handelswijze is, dat klopt. Het liefst was 1k nog tot
in lengte der dagen geestelijk eider van WETH geweest, maar omdat
het leider- en lijderschap momenteel niet te combineren is heb 1k, naar
ik hoop tljdelijk, maar waarschijnlijk duurt deze tijd langer dan tot de
volgende ALV, mijn taken overgedragen aan de zich hierna in bet
woord van de voorzjtter voorstellende welbekende persoon. lkzelf ben
namelijk getroffen door bet chronisch vermoeidheidssyndroom M.E. Dit
is de afkorting van myalgische encephalomyelidinges, de naam doet
het al vermoeden: wie dit heeft is voorlopig nog niet jarig (eigenlijk ben
ik bet natuurlijk wel, maar ik ben niet echt in staat het enigszins te
vieren). M.E. wordt chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd, omdat
degene die eraan Iijdt van het minste of geringste bekaf is (dit stukje
heb ik bijvoorbeeld in twee keer getypt, omdat het in één keer niet
lukte) en zich absoluut niet kan concentreren. Bovendien wordt het
voorgaande nog vergezeld door het modieuzeaardbeienpetdieééngaat
jetestrakzitopdenkentehebbenterwijlhijzichalsgewoOnliikindesUrftas
bevindt-syndroom, dat ook nog niet echt wetenschappelijk geaccep
teerd schijnt te zijn. EIke klelne inspanning wordt duidelijk in enomie
spierpijn, hoofdpijn en algehele lamlendigheid, zodat je wel heel erg
voorzichtig moet zijn met wat je doet, als je ‘s middags iets in de
brievenbus wilt gaan doen (toch zeker 4 minuten lopen I) kun je ‘s och
tends niet de krant lezen. Gelukkig begin ik nu te leren nix te doen,
want dat is namelijk zo ongeveer bet moeilijkste wat er is.
Natuudijk is er ook goed nieuws: bij sommige mensen is de hele
rataplan na enkele jaren al weer helemaal over! Daarom ben ik nu ook
maar even gestopt met studeren.
Waarschijnlijk is nu wel ongeveer duidelijk waarom dit artikel begint met
een verleden tijd, want het is voor WETH toch wel belangrijk dat de
gene die bestuurt ook werkelijk kan besturen, zodat de noodzakelijke
bezigheden, zoals ledenwerving niet in de knel komen.

:;‘xix.
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Ondanks alle ellende wil ik toch graag een beetje contact houden, dus
misschien kom ik op de borrel wel even een half uurtje langs, of kalk 1k
de volgende sWETHs weer een stukje. 1k stel het ook wel op prijs als
mensen es langs wiflen komen, maar als iemand zulke planrien heeft
vraag ik ‘m om eerst even te bellen (‘s middags s.v.p.) want het gaat
nou eenmaal niet altijd.
Onder bet motto “De koning is dood, leve de koningr’ maak ik flu plaats
voor de tegenwoordige bezitter van het met Roper beslagen stuk
voorgevormd elkehout: Paul.
Hang los, Sander

VAN DE VOORZITFER
Dag adrenaline-junks en ander gespuis,
Hier een woordje van jullie nieuwe voorzitter. .Ja jullie lezen het goed;
nieuwe voorzitterl Wegens vervelende omstandigheden kan Sander niet
doorgaan met het voorzitten van onze vereniging. Ergens in deze
Sweths zal hi] zelf nadere ultieg geven. Vanaf flu ben 1k juIlie voorzitter
en is Norman de nieuwe actico. Dit houdt tevens in dat ikzelf flu
exactico ben. Jullie raden het al, jullie nieuwe voorzitter is Paul van der
Krogt.
1k zal in het kort even ultieggen wat de gevolgen van deze wisselingen
zijn. Ten eerste is bet telefoonnummer van de actico geen 460578
meer, maar 04906-2101.
Dat was wel erg kort, maar verder verandert er weinig. 1k ben namelijk
van plan om op dezelfde, uitstekende, wijze te gaan besturen als
Sander dat gedaan heeft. 1k denk dan ook dat er niet meer gaat
veranderen voor de meesten van jullie dan een andere naam onder dit
stukje en dat van de actico.
Aangezien er al enkele stukjes voor de Sweths waren geschreven
voordat deze wisseling bekend was, zullen er wel wat dingen dubbel
staan in deze uitgave, of zullen er wat dingen niet helemaal kloppen. 1k
verzoek eenieder geen energie te gaan steken in boze brieven naar de
redax, maar vooral aardige stukjes te gaan schrijven.
Ala Iaatste wil 1k Sander veel sterkte en beterschap wensen.
H.L. Paul

_i_Ia-a_I

5

ZWARTE LIJST
ehhebben(n~.ste
dit ~&~nog~
N3ochem PeetI
*
*

MkrcJtvWRe*

Geàrt van der WeldC

Wanneer je je naam in bovenstaande Iijst tegenkomt, moet je twee
dingen doen:
* Je je ogen nog erger ult je hoofd schamen dan de vorige keer.
* Direct het geld overmaken op:
giro 27.38.453
tn.v. E.S.W.V. WETH
te Eindhoven

GRIJZE LIJST
Vervolgens hebben we nog een Iijst met WETH-donateurs die hun
vrijwillige bijdrage nag niet hebben betaald, maar wel elke twee maan
den een sWETHs in de bus krijgen:
•
Imko Goudwaart
Frans Schermer
•
Baa Leyen
Rob Schulkens
*
Dirkjan Luykx
Bas Timmer
*
Auke Osinga
Rein de Vries
*
Cecile Schermer
Wim van Wijck
Wi] zouden het erg op prijs stellen als jullie zouden besluiten de donatie
toch nog over te maken. Het geld is namelijk erg belangrijk voor het
welzijn van WETH. Bij voorbaat dank.
Voor informatie kun je bellen naar de penningmeester.
Don Bakker
tel. 810538
(Voor al diegene die inmiddels al betaald hebben, en dus per abuis op
deze lijst vermeld staan, zal in het volgende nummer een rectificatie
gezet worden, zodat de eer gered kan worden)
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EEN NIEUWE
Friends of the waves, wind and more, tevens hallo. Nu vertel ik, Nor
man, eventjes met een paar woordjes de stand van zaken.
(dat tot mijn verbazing toch heel wat meer dan een paar woordjes was.
Dudes and duddettes insert kills the thrilll)
Tot misschien wel jullie grootste scheve barrelrolls, voor de beginners;
footstrapsearch en voor de literatuur whizzkids, de redactie; schik, was
ik uw manic matico en ben flu gepromoveerd door vervelende omstan
digheden tot awesome actico.
Wat Hoe?
De verklaring:
Qnze alle ‘echte’ materiaal expert Maarten heeft besloten omtrent de
studie dat bet wel verstandig was om af te studeren voor zijn 4oste en
heeft enkele concessies gedaan: twee weet ik, een is dus nu bekent en
tweede heeft vast en zeker te maken met vrouwen boven of rondom de
16 (iets wat 1k laatst vernomen heb). Ja, onze apres-maco stelt, zoals
iedereen, zijn/haar legale eisen.
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Nu zal waarschijnlijk de vraag zijn: Maarten was maco en nu was er
een matico? Super verwarring!
Wel, niet alleen als maco was 1k van plan te functioneren (dat Is wan
neer ik functioneer) ook was mijn plan met Paul, onze allereigen actico
(nu gepromoveerd tot vozi), leuke, waanzinnige en tevens wazige ecU
viteiten organiseren. Maco en een actico is, volgens mijn kleine op de
zolderkamer bedachte evolutie theorie een matico.
Maar ja, dit is nu allemaal onzin voor u want nu ben ik gewoon een
awesome actico. Dus in vervolg na de winter belt u mu voor de surf
activiteiten. Hoewel, u Paul moet bellen voor de zomerhappening.
In vervolg is dit het nummer dat u moet bellen voor de na de wInter
komende surfactiviteiten (en overige activiteiten, zie wat later in het
verhaal):
Tel: (049) 06 -2101
Na een geruime tijd willen we, het bestuur en nog een handvol andere
leden, onze creativiteit op wat leuke kleding printen, drukken of nu
sinds kort ontdekt computer gestuurd borduren. WIj willen ook jullie
inbreng in dit verhaal en dus, verklaar ik vanaf 5 december de aanvang
van

De Cmzy Creativiteit
Competitie 1111111
SIIcI,IIn~

Sludenten

Ac,I,IteIte’

Reduktieburo
DE KORTINGSWINKEL VOOR STUDENTEN
openingsti~den: ma I/rn yr 12:30- 18:30

Doel van de competitie is:
dat u voor I januari een ras-echte surf ontwerp voor de nieuwe Weth
garderobe ontworpen heb en ingeleverd heb bij de actico.
-

Het adres beschikbaar voor uw creativiteit is:
WETH
Onze Lieve Vrouwenstraat I
5612 AW Eindhoven

of, gewoon de WETH brievenbus in bet sportcentrum indien u
80 Ct wenst uit te besparen.
Wat valt er te winnen?
• Uw ontwerp op aWe nieuwe kleding voor het jaar 1995.
en een fantastische verrrrrrrrassing. Hoe origineel bet ook mag
klinken, het is echt de moelte waard?IIII
-
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ACTIVITEITEN AGENDA

Uitslag is op do Januari borrel.
Dat is niet het enige waar ik reactie op vorwacht de mensen die
gewoon do nieuwe kleding wonsen moeten do bi]gosloton formulier
invullen on in do WETH BRIEVENBUS in hot sportcentrum deponeren.
1k reageor dan vervolgens op uw reactie met de details van de beschik
baar gestelde kieding. Zoals de design die er op komt, do type kieding
stukken en natuurlijk de prijs.

20 december 1994

laselpameslbonel

I januarl 1995

nieuwjaarssurfen(zondag)

17 januari 1995

bontl

Eon actlvltelt?I

27 januari 1995

video-avond (vrijdag)

Wat dacht u van: oikaar eons een beetje overhoop knallen met een
hoog geavancoerd ‘lasergun’. Snol reageron Iuitjes, met een toiefoontje,
want we gaan ‘laserblasting’! op 20 december om 22:30. Do ver
zameling van jullie zieitjes zal gebeuron op dozelfdo dag (voor jullie
lamose) op Borrel tijd dus 21:00 in do AOR. U heeft dan flog de
gelegenhoid am wat moed in te zuipon voordat u do arena betrood.
Hoowol, op de pick van happening viol mijn biik toch op eon good
uitgeruste bar. Dus goon zorgon onder u dorstigen.

eind januari 1995

BOOT Düsseldorf

21 februari 1995

GourmettenIborrel

14-23 april 1995

opening surfselzoen; kamp bij K.
CENSUUR

2-30 juli 1995

trip to Tarifa of naar Sylt

Voordat 1k mijn Iaatste woordjos in typo wil 1k U nogmaals op hot feit
verwijzen dat wij 00k graag willen weten wat u wii, dus dat betekont dat
al uw roacties altijd welkom zijn.

-

Voor aanmeiding, op- of aanmorkingen of morelo ondorstouning:
04906

-

2101 (Nomian)

Laatste Woordjes.
Do actico.
Hot formulior waar ik over sprak:
Ja, 1k Wother wil kleding:
Mijn naam is
entol
onikwil
A. Trui
B. T-shirt
C
<— (Eon andore kieding stuk dat u wonst?)
(Schrijf or wel eventjes hot aantal klodingstukkon dat u wonst.)
(Weth-leden gaan toch zeker niet in dit mooie blaadje knippen?!, red.)

Zoals juliio allomaal zion, zijn or diverse activitoiten die nog niot helo
meal vast staan. Do jaarlijkso Weth-gourmot staat nog niet vast, niaar
waarschijnlijk is dio op (derdo) dinsdag 21 fobruari, zodat we daama
kunnen gaan borrolon. Do vraag is alleen nog bij wio we gaan gourmet
ten. lemand die denkt dat hij do onormo toeloop. dio bij do Woth
gourmet to vorwachton is, aankan, kan zich bij mu moldon. 00k menson (surfers) die graag oven willon holpon bij de voorboreiding kunnen
beflen.
Eon term die jullie waarschijnlijk nog niot zijn tegengokomon is niouw
jaarssurfon. De bodoeling hiorvan is om to gaan surfon tijdons do
traditionele niouwjaarsduik in Schovoningon. Eon ludioko aktio om to
fiimen on vervolgens als promo-video to gobruiken? GoInterosseordon
kunnen nog steeds bollen, do iijn dagolijks is van 9.00 tot 23.00 open.
Oak gaan we dit jaar weer massaal surfrnatoriaal on leuke souvenirs
(11 m. zeiljacht?) aanschaffen op do “Boor’ in Dusseldorf. Waarschijnlijk
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ben 1k dan niet aanwezig, evenals op do borrel in januari, maar ik zal er
in FrankrIjk eentje op jullie drinken en zal 00k flog aan juilie denken als
ik het bevroren water met twee extreme needles onder mUn voeten de
baas probeer te blijven.
Dan gaan we nu weer over naar bet echte work: De TUE is zo vrien
delijk geweest om ons met Pasen weer een week vrIj te geven (met do
herfst kon t er weer niet at). Dé mogelijkheid om hot surfseizoen op
dezelfde manier als vorig jaar te openen
Jawel, we gaan niet een,
niet twee, nee ook geen drie, maar négen dagen naar Boor Kroon. De
mensen die vorig jaar meegeweest zijn zullen dat kamp zich hun hele
leven blijven herinneren als hot kamp waar Sander het achteruitrijden
met bus en trailer perfect onder de knie kreeg. Of ze zullen zich
Dlijvend de caravans in de berm op de heenweg herinneren. Vast staat
dat dat kamp eén van de beste kampen van afgelopen jaar was. Nog
zekerder is dat we met zijn alien dit jaar het kamp van vorig jaar gaan
overtreffen. Er zal nog meer wind zijn, nôg meer bier, nôg betere
golven en natuudijk nog véCl meer mensen. Wil jij één van die vefe
mensen zijn, dan kan ook ji) mij bellen. Bij deze verplicht 1k iedereen
om 14 tIm 23 april in hun agenda vast te leggen als zijnde hCt ope
ningskarnp van weer eon prachtig surfjaar.
Nu ik tech aan het verplichten ben, blader maar even door naar de
maand juli. Dat is de maand achter die lelijke groene blaadjes in de
ag&da. Aangezien die groene blaadjes hot derde trimester voorstellen,
is de tijd erna weer helemaal rIjp am minimaai 3 weken naar een
funtastisch surf-cord te verhuizen. Merk de maand juli dus maar even
als de maand waarln Weth een tripje naar Sylt of Tarifa of where the
hell the most people want to go organiseert. WI iedereen die meewil
zijn voorkeur zo snel mogeiijk! doorgeven op telnr. 460578. Negentien
vijfennegentig moet do geschiedenis ingaan als hot jaar waarin de
beste surfactiviteiten tot dan toe hebben plaatsgevonden en meet een
voorbeeld worden voor alle volgende jaren.
Ook moet iedereen die van plan is em op de video-avond te verschij
nen even naar mij bellen i.v.m. de inkoop van bier en bier en bier en
bier en een zakje sjipjes (Norman: “slipjes?”)
Omdat dit bijna een nieuwjaarsrede lijkt to worden, ga ik flu rnaar weer
ophouden omdat de voorzitter anders geen stof tot wensen meer over
heeft. 1k zie jullie allemaai bij de activiteiten en wens jullie allemaal
enorm goede Feestdagen en dat gelukkig nieuwjaar dat wens ik jullie
wel op de nieuwjaarssurfparty.
Hi... jullie allereigen (ex)Actico.

-

— —

— —

11

STUKJE ONVOLPREZEN ONZIN N.A.V. DE PUZZEL
Na het binnenkomen van de vorige editie van bet onvolprezen ciubor
gaan heb ik gelijk de puzzel (doolhol) opgelost, 1k vond hot echter
zonde om m’n sWETHs kapot te scheuren om de oplossing in to
leveren. We bet niet gelooft moet maar komen kijken. 1k kan flu wel
meedelen dat de actualiteitswaarde van het onderstaande stukje iets
minder is dan andertialve maand geleden (zie “woord van de voorzat
ter”), maar 3k wilde jullie mijn nachteiijke gedachtenkronkels conform de
puzzeloplossingsprocedure niet onthouden.
Vroeger lag ik ‘s avonds in bed wel eons to denken: “als ik later groot
ben wil ik leren zurven”, want je kunt als klein jongetje niet altijd aan
leuke dingen denken, nietwaar?
Gelukkig is bet achteraf allemaal nogal meegevallen, vooral nadat 1k
erachter gekomen was, dat je zurven niet als zurven schreef, maar ala
surfen. De sport kreeg hierdoor natuurlijk steeds meer aantrekkings
kracht omdat “zurven” eigenlijk net zo in de mond ligt als “zeuren”, een
bezigheid die in het algemeen helemaal niet als positlef ervaren wordt,
behaive als je bet zelf doet natuudijk, terwijl surfen, hoewel hot in eer
ste instantie voor de volslagen leek en vooral voor het kleine jongetje
dat 1k destIjds, toen de redactie misschien in gedachten over bet water
speerde, was, associaties met de smurfen op kan roepen, slechts een
positieve uitstraling heeft. Waaraan dat ligt mag de spreekwoordelijke
Joost weten, maar het zou kunnen, dat bij het denken aan de ons allen
zeer bekende sport beelden op het netvlies komen van zalige zand
stranden met kolossale kokospalmen, parelmoeren parasols, kleurige
cocktails, witte womo’s en vriendelijke vrouwen, die kiaar staari met
een harig handdoekje en een kokendheet kopje koffie met eon krokant
koekje erbij. Do wereld van Heinz Staubsand, wordt dat in de reciame
in de zich ten oosten van ons koninkrijk bevindende nasynchroniseren
de natie ook wel genoemd.
Dit is mij, vooral de laatste jaren natuurtijk, want daarvóor was aan het
bovengenoemde geen gebrek op Roermo-beach, behoorlijk tegengeval
len. Waar biijven nou steeds die kokospalmen, die cocktails en vooral
die zachte handdoekjes ? Waarschijnlijk moot je om daarvoor in aan
merking to komen toch eon bepaald decadent uitertijk hebben, met de
nieuwste planken in Engelse piankentassen en vooral met voor elke
windkracht hot verkeerde zeil rondrijden op je gehuurde of uit een
erfenis verkregen glanzende womo. Kortom: je moet ult een bepaald
land afkomstig zijn I Aangezien geen enkele WETHer voor zover ik
weet uit het betreffende land komt en do situatie dus waarschijnlijk tech
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zó zal zijn, dat ook al mijn surfvrlendjes de bovenstaande surfpara
dijselijke zaken normaalgesproken zullen moeten missen voel ik me na
dit geschreven te hebben toch niet meer zo alleen in mijn steven de
Brouwersdam onveilig te maken. Daarom stel 1k voor om dit gebrek
aan materiele scenery-uitstraling te compenseren door het vanaf dit
moment continu te laten waaien met een kracht die voor iedereen het
planeren ruimschoots mogelijk maakt.
Ondanks bet geconstateerde gemis en de handicap dat Henky-Panky
bietsj geen subtropisch klimaat met bijpassende entourage biedt ben ik
flu tech blij dat ik me op tijd gerealiseerd heb dat wat zich in mijn nach
telijke gedachten opdrong als “zurven” een redactioneel spellingsgebrek
was, waarmee de sport windsurfen bedoeld werd, zodat 1k er op tijd bij
kon zijn om me aan te sluiten bij het legioen der notoire Hanky-Panky
bietsj-bedwingers, sterker nog: zodat ik de geestelijk leider (lijder?) van
dit stelletje kon worden en dat tot op heden ben gebleven, zodat zich
tijdens het tentamentjesleren wear de mogelijkheid voordoet om even
te stoppen om de sWETHspuzzel met randvoorwaarden op te lessen.
Vozi-Sander

Hogeschool
boekhandels
Boeken
Dictaten
Boekenbon nen
Tijdschriften
Karitoorartikelen
Faculteit Techniek en
faculteit Economle
Rachelsmolen I
Eindhoven
Telefoon (040) 60 53 26
Openingstijden:
maandag tim vrljdag
van 10.30 tot 16.00 uur
maandagavond
van 17.30 tot 20.00 uur
-

-

~k

Facultelt Zorg
Ds. Th. Fliednerstraat 2
Eindhoven
Telefoon (040) 60 59 06
Openingstijden:
maandag tim vrijdag
van 09.30 tot 13.30 uur
-

BESTE CARLO,
Via verre wegen heb ik cM Iaatste Sweths in handen gekregen. Via vent wegen omdat ook ik op
dit moment ver van huis ben. Niet zo ver als iii,
maar toch wel 1300 km ver, in Zuid-Frankrijk om
precies te zijn. En toen ik las over jouw verre natte avonturen kreeg 1k
zin eens een briefke te schrijven, gewoon als poor lonesome surfboys
*) onder mekaar. En hoe gaat dat beter dan via het intermediair dat
Sweths heet? Kan nog handig zijn ook voor in de vakantie.
Nu bedenk ik dat het gros van de surfwereld me helemaal niet meer
kent. Dat komt omdat je als surfer NQOIT moet gaan roeien. Dat is mij
namelijk gebeurd en dat was niet zo best voor mijn surfseizoen (en wie
zegt de naam Auke Osinga nog lets? Nooit meer lets van teruggezien).
Voor als je bet niet meer weet: 1k ben degene die het presteert om
patserige reeszeiltjes (genre Gaastra proto t.m. N.P. MkIV) op een
Sunset Slalom (shape 1985) te binden, bij voorkeur met een loodzware
glasfibermast. Dat heeft natuurlijk niet zoveel zin en daarom ben ik
daaraan herkenbaar. Bovendien was ik in 1990 diepterecordhouder van
Weth met (toen erg belachelijk) -34 cm. fl)
Goed, flu ben ik in Zuid-Frankrijk en nog heel even woon ik in Salon de
Provence, 30 km van Aix en Provence, 50 km van Marseille. Misschien
niet zo spectaculair als de States, maar er is hier ook veel water. En in
november kan je in ieder geval nog even overwegen om je shorty te
pakken. Wat nu volgt is een beschrijving van de locale ‘Plages Hanky
Panky’. Speciaal geselecteerd: 3 heerlijke bestemmingen. (Au, dit doet
allemaal erg veel pijn voor de thuisblijvers, red.)
Heerlijkheid 1: Le rade de Toulon. Toulon is voor alles een marinehaven en havens liggen beschut en daarom kan je in Toulon lekker
beschut surfen: Vanwege de baai-shape van deze spot is de kans op
afdrijven naar Afrika aardig wat kleiner dan op andere zoutwaterstek
kies. Optuigen kan op een luxe gazonnetje en Iekkere zandstrandjes
zijn available (in deze tljd yap het jaar tenminste, in de zomer zal het
ook hier wel poepdruk zijn). Bovendien is er ter bescherming van de
haven een soort kleine afsluitdijk gebouwd die een perfecte speedpiste
vormt in geval van Mistral-achtige donderwinden. Erg praktlsch als je
net overpowered bent en je hebt geen zin cm een ander zeil op te
tuigen: op spiegelglad water kan je atlas aan als je yin bet maar houdt.
1k geloof dat ik met mijn SunsetlMklV combinatie nooit meer zo hard
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zal gaan als daar. Kortom, een aardig altematief als je de chaos van
I’Almanarre (20 km verderop) even beu bent met bovendien een erg
fraai uticht (voor monoftim-freaks). .Ja, daar in Toulon heb 1k me
aa.~ig uitgeleefd. Wel nioet je hier uitkijken wear je even san we! stapt:
voor je het weet staat een mannetje verschrikkelijk onverstaanbaar
naar je te schreeuwen en b!ijk je op verschrikkelijk verboden militair
terrein te staan. De locals waren wel erg aardig, ze waren ook allemaal
erg gek op mijn Sunset-fossiel en Iegden hem graag ter vergelijking
naast hun AHDICoppello neusloze plank. Maar dat laatste zal in pats
bluf-mekka Amerika flog wel erger zijn.
Heerlijkheid 2: L’Etang de Berre. Het EdB is een schiermeer (dat is het
tegenovergestelde van een schiereiland). Ret is dus zout en bovendien
is het zo groot dat de golven nauwelijks onderdoen voor onze Noord
zeedeining. Wat doet een NLse surfer In F met heimwee dus? Op near
het EdB, en wel naar Le Jai, surfstrand in het uiterste zuiden. Korte
schets: 7 aanlandige windunits, 4,4 mm, golven tot pak ‘m beet 2 m,
kleine yin wil niet in net vervangen vinkast, dan maar weer 34 cm. De
zon schijnt, het is november en 20 graden: Sunset-Power, hit the
waves I!! “Jamaar”, denk je nu waarschijnlijk, “Michiel is helemaal geen
wavemens!” lnderdaad, voor ml] als grindgatlimbo zijn bewegende
wateroppervlakken een beetje eng en Carlo, 1k heb me altijd afge
vraagd hoe je met jouw 22 cm wavevin in godsnaam in plane kan
komen. Maar sinds deze stage aan zee is Michiel bekeerd. En varend
tussen de weeldig schuimende golven kreeg ik visioenen dat ik mijn 19
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cambers uit mijn reeszeilen moest halen en het onderlijk emit rnoest
knippen, want wat heeft een mens nou meer nodig dan wind, golven en
zon? Kortom, het surfgenoegen op het EdB is niet alleen orgastisch
maar oak nog eens geestverruimend. Ret resultaat Twee veel te snel
veel te moele armpjes, een helaas alweer gare vinkast en een in een
voetband verdraaide voet 2 weken kreupel (springen is nog steeds
niet mijn métier, zeker bij de gedachte aan zo’n veel te grate yin).
Heerlljk.
Heerlijkheid 3: Carro, het plaatselijke Hookipa. Voor wie echt moole
golven en sideshore wind zoekt is er dan Carro. En zoals de vergelij
king met Hookipa wil ook hier een vervaarlijke rotsbodem. Golven niet
tC lang berijden dus. Maar Ncr had ik telkens mooi pech: of ik was er
niet, of de wind was er niet, of er was geen vinkast in mijn plank. Toch
maar een rakje met windkracht 3-4 gewaagd. Niet echt eenvoudig om
zo door de branding te komen maar warempel: het lukt. Helaas pin
dakaas raakt mijn yin een stuk rots in het dal voor uitgerekend de
laatste brekende golvenrij van de branding. Pang! stuk, en dan mag je
door de hele brandingszone weer terugzwemmen. Dat duurt dus wel
even. Resultaat veel moe en een kromme mast. Maar lekker dat het
was...
Ofwel: het is hier zo slecht nog niet. Helaas moet ik bijna weer terug.
We! heb ik als souveniertje snel nog even een wave-banaantje gekocht
(replica van Tiga 250). Net zoveel rocker als scoop, komt vast nooit in
plane, maar staat erg mooi aan de muur voor 411 piek.
Hopelijk komt het met jouw surfgenoegen ook nog goed. Moet haast
we! met een echte Sunset replica in de buurt.
BON VENT et CIAO AMIGO!
Michiel J.

t**)

and
away from
en ikfarkrabbel
teruglhome
-38 cm is de score ditmaal.
***) Miguel J.
)

**)

(Norton editor plaatst dus wel veel harde <returns”. maar als je de
tekst inleest vervangt wp deze (optioneel) door zachte (pfffjeeewwww),
red.)
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OVER WOMO’S EN DROMO’S MET EEN DUITS AC
CENTJE
ledere keer dat er een delegatie uit Eindhoven afkomstlge door
gezomerde. want in het vooijaar zal men doze verschijning (dus waar
doze tekst over gaat) lets minder vaak tegenkomen. windsurfende
studenton bij boor K.-CENSUUR- of welke andere goedwillige Zeouw
die eon locatie san oen stel surflui tor beschikking durft te stellen, aan
tafel zit to ouwehooren over wat oigenlijk nog wol of hover wat hele
maal niet kan, komt hot verschijnsel womo aan de orde. Nu zal menig
nog niot volledig gewend Weth-er absoluut niets begrijpen van het
zojuist vormelde verschijnsel. Wehhicht dat de Juist weer veel te ver
doorgebakken Weth-flguur, ofwel de oude bat ook niets snapt van
deze do Iaatste tijd steeds vorwarrender wordende taal die door het
huidigo windsurfgespUis uit Eindhovon wordt uitgebalkt. Len poging
doen tot het vorkleinen van de begripsvervagiflg omtrent het zeer
beruchte begrip zal hier worden getracht.
Een womo komt men meestal tegen op do Brouwersdam, meestal
vergozeld van nog veel moer van die dingen, zodat enkele womo’s
tezamon eon ~~jgen” stukje grand kunnen afbaken. Overigens is doze
theorie, de zogenaamde ausIanderzuhauSe~freUndIiChkeit. do laatsto tijd
ook door enkolo oigen loden uitgevoerd, voomamelilk op plaatson die
eigenhijk alleen voor de E.S.W.V. Weth toegankehijk zouden mogen zijn
(Hankio Pankie Beach e.v.a.). Maar good daar wilde ik hot even niet
over hobbon.
Do womo wordt (meestal) gehuurd. Do meeste Oosterburen kunnen
namolijk niot moor overtuigend overkomen met do doorsnee Opel of
Volkswagen (hoe komen ze op do naam 7) die ook vaak na drio of
viormaal eon bezoek aan do Brouwersdanl compleet wog roest. De
redon dat ze die h.t.&.k.-wagons dan niet gewoon weg doon higt meor
in de cultuur van do Duitser. Er is nou eenmaal maar 1 land ter wereld
waar zo het beste maken En je kunt dan toch niot aan Jo buurmafl
laten zien dat je daar niot volledig achterstaat. Waarom die Duitsers
niet moor overtuigon? Nou dat mo9on na onkole bozooken aan do
Zeeuwso wateren we) duidolijk wezen. Dachten enkele woth-ers over
louk materiaal to boschikken, laten de Duitsers weor even not die
zojuist gokochte AHD’s, F2-PTE’s (F2 is Oostonrijks, red.) en vole
andore superlights zien. Maar wo hebbon do Duitsors laten weten dat
we het minder erg vindon om door eon Duitsor op decadent materiaal
voorbij to zion dobboren dan om eon local met zijn zojuist met oen
...

skeg van een tientjo hogor san do wind langszij te zien komen. Dus
moosten do Duitsers lets nieuws bodonken am bij hot Weth-publiek in
de smaak to vallen, want zo’n zelfs door do meosto Duitsers aandacht
trekkende heavy duty uitgevoerde trailer was toch echt iets beter dan
hun met een soldoerbout, knutsellijm en wat Kaffee von die Frau dos
Hauses bij elkaar goprutste aanhangvehikel.
Zodoondo zijn de meeste Duitsers die door het uit Eindhoven komonde
aandachtstrokkondo gevaar inmiddels mot oen nieuwe formule naar
Zeeland afgeroisd: de Womo is de nieuwo Duitse trend. Huron is
flnancieol gozien do botore keus boven kopon. De womo laat meestal
hot voolvuldigo prijskaartjo van een doorsnee Duitserbak Zion. Ultor
aard last do oosterbuur zich niet alto graag kennen en zoekt dus die
verhuurdor op. die in staat is am eon womo zonder verhuurbedrijfstick
er to lovoren. Eenmaal aan do dam laton ze zion over hoevool kapitaal
ze nu werkolijk beschikken, het voor Duitse doen normale materiaal
wordt tilt hot vorpakkingsmateriaal getrokken en tentoongesteld aan do
Hollander die nog niet do showroom met 1996-matoriaat hooft kunnon
aanschouwen. Uitoraard wordt na hot dagelijkso ritueel van optuigen,
naar hot strand sjouwen, hot praton met do echte thuislanders (wij
dus), hot demonstreren van do windmetor en het daarna verdiende
kopje Jacobs-koffle die door de vrouw, na hot breien en uitlenen van do
EHBO-set san enkole Woth-leden, is gozot. Het kopje koffie wordt dan
in bijzijn van do vrouw on do kindoron in do womo gonuttigd. Zo kan or
a! eon klein boold gcvormd wordcn wearom do Duitacr voor eon
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womo koos gevorrnd warden. Ten eerste am voorop te blijven lopen
met wat betreft surfspulvervoermateriaal. Ten tweede als maatschap
pelijk doel, ala er medisch spul uitgeleend kan worden dan moat je dat
zeker doen, zodat oak net interieur aan de vmemde ogen gepresen
teerd kan worden. Ten derde uit pure noadzaak. Na een dagje op- en
aftuigen is men wel toe aan een kop Kaffee, warmte en een douche.
En toch hebben onze aardige aosterburen iets over het hoofd gezien.
Als ze namelijk te last zijn bij het verhuurbedrijf, is de allergrootste
wama al besproken. Dit levert namelijk zeer grate nadelen op bij het
clusteren van de womo’s op de dijk. Hoe meer auslanderzuhause
freundlichkeit men wil hebben des te grater de womo dient te zijn.
Zowieza verdient bet de aanbeveling met enkele Bekanten und Freun
den te gaan zodat oak zij hun wamo in zijn auslanderzuhause-freund
lichkeit kunnen plaatsnemen, met nadruk op plaats dus.

Oni en nabij de Zeeuwse wateren zal het abject dus regelmatig, sorns
ook averdadig veel, wat weer afhankelijk is van het weer, te aan
schauwen zijn. In anderstaande riguur is weergeven wanneer je extra
tijd dient uit te trekken vaor het vinden van een geschikte optuigplaats.
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aant womo’s per seizoen I
Zoals te zien is zaeken de wamo’s pas de zeewateren op wanneer de
temperatuur van de buitenlucht, maar nag veel belangrijker de tempe
ratuur van het water, weer eon lekkere temperatuur heeft. De meeste
echte bikkels, die personen die nieegedaan hebben aan de NSK 1994,
die je alles kunnen vertellen over wie wel en wie niet tot het elitedubje
behoart en wie zich bikkel mag noemen, staan meestal versteld als ze
eens een keer niet met een temperatuurtje van 0 graden surfen. Zij
beseffen dan pas dat er oak mensen zijn die willen surfen, of was bet
sorrrrfen, wanneer het juist druk is op het water. Maar geluk bij een
ongeluk dat er in deze SwethS een redelijke drukte-meter, zowel op het
strand maar vaak oak op het water en anders niet maar bet is meestal
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wel zo, is bijgesloten (de hierboven staande figuur), zodat de bikkels,
maar dit geldt natuurlijk oak voor niet bikkels die surfen of sterker nog
gewoon voor alle surfers, maar het liefste dan de surfers die lid zijn van
WETH, kunnen zien of ze veel dan wel weinig, als je de goede periode
kiest is het meestal de laatste dus, womo’s op de dam, daarmede dus
oak de surfmaterialen op het strand, want aan gebruiken komen de
wamobewoners niet (meer) toe, mogen verwachten, zodat zij minder
tljd kwijt zijn met het vinden van een geschikte, dan wel zeer geschikte,
parkeergelegenheid en hierdoor oak minder tijd kwijt zijn met het ap
tuigen, omdat bet uitvechten van wie nou wel en wie nou niet op de
betreffende plaats zijn spulletjes mag optuigen, ervan uitgaande dat er
bij het laatste geval geen sprake is van auslànderzuhause-freundlich
keit, en zodoende sneller op het water kunnen staan, wat weer een
toename van de surfadrenaline betekent.
Geachte Weth-ers, tot slot wil ik jullie nag een compacte uitleg geven
aver wat nou eigenlijk een drama is. Dit begrip is namelijk flog niet te
sprake gekomen binnen de vereniging. Een tijd geleden las 1k in een
blad iets over drama’s. Nou moet ik tot de conclusie komen dat een
wamo, zoals de meeste weth-ers ze tegenkomen, gelijk is aan droma,
aldus de definitie die in het betreffende vakblad stand beschreven. Een
womo is namelijk (noglil) onbetaalbaar en blijft dus een illusie, waar
door geldt: een womo is een dramo, maar een drama hoeft geen womo
te zijn, want een drama is gewoon meer. Hoe meer dat is kunnen jullie
in bet volgende sweths-nummer lezen. Om het verhaal daar campleet
te maken vraag ik jullie, dus diegene die de maeite hebben genomen
am deze bladvullingen, aldus tot deze regel, te hebben gelezen, om
een antwerp van een drama te maken. ZeIf heb ik er al een op papier
staan, maar die past niet in de sweths. Dus lever allen een fraai
exemplaar in bij do redactie (mocht dit teveel werk opleveren vaar de
redactie dan wil 1k best een uurtje meewerken). De prijs die eraan
verbonden is: een publikatie van ~ ontwerp in ans enige echte
verenigingsorgaan, alias clubblad, SwethS I
Uiteraard wardt de ontwerper dubbel gemotiveerd door bet feit dat
Weth de flnanciele haalbaarheid van een eigen verenigingsbus aan het
bekijken is. Misschien kunnen we dan toch nag iets maois aan de bus
toevoegen waardoor en blabla bla bla bla. Ja beste lezer, mijn vingers
beginnen het nu echt te begeven waardoar de echte lange zinnen
moeilijk beginnen te warden am te typen. Ontwerp ze en,
SEE VA I Arthur (sony, do PiT heeft eon stukje van Jo diskette afgesloopt. rod.)
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Juist ja, ja juliio ja, ja jullie van do redax ja. Wat eon onorm idee seg om onz van
onse doolhovoplOzforzlaflflg av te holpen d.m.f. bet in ferband brengen fan do
doolhovoplozzpOrt met de allerzportzte zport die er iz, namel~k zurven. Do zurv
zport iz natuurlijk de manier om van hot doolhovoplozzen av te komen. Daarbij
komt nog het veit dat men nu ook door middel fan sijn ferzlafing in do ferleiding
wordt gebracht een ztul~e in de zwethz to zchrIjfen. So ik beD nu wel weer 9enoeg
by uitgezproken ofor dit lumineuse idee, duz laat 1k met mijn ferhaal boginnen.
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Als ik later groot ben, wil ik beren zurven, want 1k begin so langsamerhand web
uitgokoken to raken op doolhovjez en kruizwoordpusselz. 1k weet nog niet So good
wat zurvon iz, maar 1k denk dat het iotz te maken heevt met die zport die al die
menzen die lid sijn fan Weth fdj regelmatig beoevonen. Die monzen proberen met
een ztuk plaztic met daaraan fazt een epokzie mazt en monovilrn sell pluz een ztuk
ztaal bokleed met eon sachte grip ofer het water to faren. Ferder iz mij bekend dat
dat ofer hot water niet altijd mogelijk iz, want alz do goden en Murphy tegensitten
je tot je knioen onder water ztaat. Ferdor blijkt het beoevenen fan dose zport ook
nauwelijlkz mogolijk in de buurt van de technizche uniferziteit oindflofon. Daarom
leek hot ml] wel handig binnenkort mijn rijbewIjz to gaan halen, sodat alz het eon
keertje perongelijk waait, ik mijn faderz auto kan ztelen en naar Zeeland (Seeland
klinkt to duitzcb) kan rijden om te gaan zurven.
Ferder wil ik jullie flog efen wijsen op eon type-vout in do sin die hot begin fan dit
ferhaal moezt sijn. or ztaat nanielijk in hot eerste woord “als” eon ferkeerdo letter.
hot iz eon vout die in de hodendaagzo Iiteratuur wel meor foorkomt. Do ‘ez” en de
“set’ worden rnaar alto faak ferwisseld. Dit geldt tofens foor do ~ev~ en do fe’. En
om hot voezt komploot to maken sijn jullie ook nog fergoton een hoovdlottor aan
het begin fan do sin to plaatzon. Duz moot ik donk ik allo geulte by weor torugno
men fanwoge hot volt dat do rodax so zlordig iz in het gobruik fan hun moe’rztaal.
Toch falt eon on ander wel to forgofen, omdat sij sofeol tijd in hot inolkaardraaion
fan do zwethz ztekon.
Tijd orn ofer iotz andorz to gaan lullon, want gosoik hobben we wol genoeg
gohoord. Daarom wil 1k ofen reageron op hot ztukje fan do foorsittor in do zwothz
waar ook hot doolhov In ztond. Do foorsitter reagoordo vuriouz op do aantijgingon
in do zwothz daarfoor on in sijn fordediging bogon Nj monzon die wol hun gohobe
zurvuitruzting met moeito haddon moogozleopt naar do zpot waar sij bun fakantio
souden doorbrongon to bozchuldigon fan hot volt dat sij na die “wokon fan inzpan
ning on wind on water to tommon” niot “swaar gomuzculoord en donkorbruin
gobrand aan hun foorsittor kwamon fragon waarom hi] dose poriodo fan intonz
gonoogon, dat door ono M.J. sobvseonz iz bozchrefen alz “hot veitolijko orgaztizcho
zurvgonoegon” niot met horn wildo dolon.” On do rochtgoaardo zurvorz vervolgonz
efon ult to makon foor “Lapswanson”. Dit hole ztukjo iz, naar ik hoop, ult puro
vuztratie gezchrofon (rnizzctiion iz gotikt hier Doter op sijn plaatz). Vruztratie
fanwogo hot veit dat hij nu eon koer mindor dan do rest door Murphy to grason iz
genomon, on nu moot wachten tot do windkracht-acht-rnoloculen gaan rezonoron
on hi] sijn gaaztra 4.4 forgoton iz sodat wij alien woer efon faak to grason zijn
gonomon door do gowraakto Murphy (Goon louk fooruitsicht, maar oigen zchuld,
dikko ....).
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Ferboden sou bet moeten worden cm sulks ongegronde veroordelingen sander
enige cenzuur te laten plaatzen in hat enige rereniglngzorgaan dat Weth rijk iz. Om
fan aPe type-vouten maar niet te zpreken.
1k fewacht toch mlnlmaal een excuuzbriev In de folgende Zwethz. Ferder ‘&iI 1k
graag tot ziot nog eon woord tot do redax richten: lodereen die dit ferenlgingsor
gaan rechtmatig In handen krijgt iz wol niet so groot alz ik, maar kan toch minimaal
al zurvenhll Duz wet iz dat foor sin waar wij een fertiaaltje achteraan moeten
maken. Volgende keer beter.
Jullie bloedeigen actico, die wel meegaat op takantielhi

EEN NIEUWE RUBRIEK

Surfing 94 op de TUE.

Op een maandag avond in de tentamenperiode wordt ik op gebeld met
de vraag of ik eon stukjo wil schrijven voor de sweths. Vol enthousias
me zeg ik ja en na 5 minuten zit ik al te denken hoe ik hier flu weer on
doruit zal komen. De volgende dag kom ik Martin tegen op do TU en hij
verteld me dat het niet uitmaakt wat je schrijft, als het maar vult Nu is
uit mijn nek zwammen een van mijn goede punten dus je weet wat je
te wachten staat.
Als eerste wil ik flog maar eens eon keer ingaan op hat weekend aan
de brouworsdam. Voor mij was het een zeer geslaagd weekend. Of
niet? Na een been reis waarbij mijn oendJe hot nogal kreeg to verduren
arrivoerden we in Renesse. 1k moot zeggen dat de bungalowtent
bijzonder snel overeind kwam (opschepper, red.). De eerste dag was er
minimale wind, maar met een licht weer slalomboard en een 8.0 zeil
kon je de meeste tijd prima planeren. Terwijl het grootste gedoelte van
de club aan de kant stond te discutieren of de wind nu toe- of afnam
konden ik en Arthur redelijk overweg met de conditios. De tweede dag
was een heel andor verhaal. De tweede dag woei het behoortijk. In
ieder geval voldoende om wat kleinere boardjes uit te proberen. Nou
moet 1k eerlijk toogeven dat ik wel beschik over een behooflijke erva
ring op vlak water, maar op zee moet ik nog een hoop leren. Er werd
mij verteld dat een klein eindje uit de kust eon mooie zandbank met
bijbehorende golven lag. Een goede plek om mijn spring kunst eens
wat te verbeteren. Dus vol goede moed naar de zandbank alwaar na
enige tijd de wind een behoorlijke hoeveelheid afnam, waardoor ik met
90 kg en een 80 liter board met 4.5 wave zeil, voor geen centimeter
meer terug kwam. Gelukkig is door de hulp van vele andere leden dit
spektakol met een fantastische reddingsoperatio toch nog geslaagd
afgesloten. Dc dag daama was de wind constanter en na vele waar
schuwingen dat 1k vandaag niet meer zover de zee op mocht heb 1k
een dag fantastisch kunnen varen. Alle leden nog bedankt die mi]
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hebben geholpen met aanwijzingon. Alleen vroeg ik mu af waar al dat
gekraak vandaan kwam na elke landing. ‘a Avonds ben ik near huis
gegaan omdat ik de volgende dag weer college had. Dit bleek maar
good oak. Na inspectie van het materiaal bij thuiskomst bleek dat mijn
wave giek met precies nog eon uitgelebberd popnageltje aan elkaar
hing. Een flinke klap reduceerde do giek tot een hoopje buizen. Hot zal
je maar een paar kilometer ult de kust gebeureni. Deze giek is onder
tussen vervangen door zo’n onbrookbare windsurfing Hawaii giek die ik
ook al als slalom giek had. Misschien niet zo’n goede keuze. Toen ik
een aantal weekenden later met mijn wave boardje en mijn 6 meter
race zeil op bet ljselmeer bezig was gebeurde mij het volgende. In do
verte zio ik eon ljselmoer minigolfjo aanzwellen tot voor het ljselmeer
ongekende grote. 1k besluit mijn kans to grijpen, en val af naar een wat
lagere koers. Op dat moment hoar ik een tik en breokt bet kopstuk van
mijn gegarandoerd onverwoestbare windsurfing Hawaii giok en om dat
ik nag in gehaakt ben en hot zoil wel verder wil bogooft hot oindstuk
hot ook. Golukkig kun Jo NJ Makkum tot zo’n kilometer buiten hot strand
staan on na een half uur lopen kom ik op do kant, en is mijn surfdag
ten eindo. Maar nu zit ik mot eon probleem. Na navraag bij verschoi
dene surfshops ben ik orachter gekomen dat dit toch werkelijk eon van
de sterksto gioken is die er bostaan. Toch vraag ik mij at of dat niot
eon van die surf cracks bij weth eon giek kent die windkracht 7 met
een 6.0 racozoil wel doorstaat. 1k ken de North HD maar (ik ben geen
North fan) doze is erg duur en misschien zijn or betero of goedkopere
altematieven? Please help?l
Dit was voor mij meteen bet theste einde van mijn seizoen. Momenteel
probeert mijn surfshop (Somers Roormond) de giok onder hot mom van
eon materiaal tout gratis te laten maken. Maar mij is al verteld dat ik
hier vanwege eon importeurs probleem voorlopig niot alto veel van
hoef te verwachten. Eigenlijk zit ik met nog eon vraag. 1k heb wel eens
gehoord dat je op zee hot hele jaar door kunt varon omdat zeewater
niet zo erg zou afkoelen. 1k zou wel eons willen weten of er mensen bij
weth zijn die hior orvaringon mee hobbon, en misschion hoeft or
iemand zin om dan een keer met mij naar zoo to gaan als ik weor een
giek heb. 1k heb eventueel vervoer. 1k heb ook zojuist eon aantal van
mijn tentamen resultaten terug en het ziet er niet zo best uit. 1k denk
dat 1k die vakantie waar Paul hot over gehad heeft wel kan vorgoten.
Verder kan ik echt niks moor uit mijn duim zuigen, en wens ik iedereen
eon winderig 1995. 1k hoop dat or voel gezamenlijke clubweokondon
zullen zUn.
Getokond: Jeroen Cats le jaars BDK.
Volgendo sWETHs:
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LEDENLIJST
Rod
Marcel
Don
Ma,tJn
HarTy
Mhur
Sven
Antoine
Marc
Jeroen
Maurice
Edward
Robert

Bacichier
Baggen
Bakker
van Beurden
Bongaerts
van den Boom
Bordes
van Bree
van de erceic
Cats
Claessens
Darns
van Deursen

Donlzetthan 4Ia
5653 BA Ethdioven
519113
Boerdseweg 65
5671 AR Nuenen
832087
Nehe,laen 7
5632 NH Elnthoven
810538
Helveld 6
5464 VT Veghel
04130-65712
Kwthulzenbaat 34
5643 RX Ein&,oven
123898
Lorentzsfraat 48
5707 EW Helmond
04920-34916
Franbijkskaat 80
5622 AN Elritoven
452820
Sd,utsboom 17
5801 DW Venray
04180-10109
Doomboomsfraat 22
5081 GP Hilvarenbeek
04255-1521
Mr. Spoennekerlaan 5 5237 JX Den Boscfl
073-420643
Bethel 30
5508 CD VeleThoven
413341
Knissflat 171v
5612 CH Elndhoven
464616
3 Audley Firs; Suny 1(112 SNW
44932248551
En~and
Walton on Thames
Aijan
de Gast
Hartenslastaat 13
1338 ZP Almere
038-5372431
Hank
Gaxiola
Johannesburgelraat II 5642 EK Eincthoven
812263
Marcel
van Oils
Nijiofflaan 4
5624 JK Eintoven
438494
‘Vlncenl
de Gamy
Bossd~eweg 35
5151 BA Diunen
04163-76188
Dennis
de Grast
Trooststraat ii
5642 IS Eincthoven
612281
Rob
de Groot
Neherkade 6%
2521 WB Den Haag
070-3901586
Jasper
Hijink
Runstraat 28
5622 AZ Elntoven
446827
Rod
Hoff
Vaaxweg 41
3233 SJ Oostvoo,ne
01815-5182
Mlthlel
Jaarsveld
Woenselsesfraat 327
5623 ED Sn&ioven
437392
Frans
Kennis
Landrop 7a
5528 NA Hoogeloon
0497743419
Ad
van Kessel
Pres. J. Lelastraat 17
3151 SG Honk v. Holland 01 747-5391
SUvia
de Kite
Ho,tenslasfraat 13
1338 ZP Almere
036-5372431
Coen
Konings
Allersrns 147
5655 CD Eintoven
520671
Paul
van der Krogt
Tadtuslaan 51
5624 OR Elntoven
460578
Stan
Kuunders
Dijksbaat 39
5712 AN MIen
04936-93181
Sas
Layer,
Lange nleuwsflat 48? 3512 PK Ulrecht
030-319887
Dlrkjan
Luyloc
Westersingel SI
3014 GV Rotlerdam
010-4364900
Maacten Luyb
Hertstraat 74
6531 KS Nljmegen
080-556323
Boudewijn Mande,s
St. PMomenasfraat 13 5622 CG Emrmoven
442173
Joils
van de Meerakker Gabriel Metsulaan 50
5611 SR ElncS,oven
04192-16846
Sander
Molenaar
Paralletweg 44
5664 AE GeIdrop
859894
Marc
Nederkoocn
Gen. Knooplaan 7
5623 MT Elntoven
455768
Auke
Osinga
Jeroen Boschlaan 231 5642 AS Eind,oven
817613
Jochern
Peetecs
Pdnsenhof 3
5616 AN Eind,oven
451869
Marcel
van Ree
Gerstlaan 12
5632 KP EincThoven
412428
Wim
van Rootselaar
Pleter Breugt.ellaan 38 3723 PB Bllthoven
Cede
Schermer
Welde49
5163 HT Dongen
01623-21127
Frans
Schenner
Obred,tsfraat 273
2527 TX Den Haag
070-3656522
Cees
van Sd,ie
Relnoutaso 278
5665 AG GeIdrop
867586
Frans
Schoren
Reigerskamp 441
3607 JA Maarsen
03465-52773
Rob
Schulkens
Konin~nnesUaat 62
4818 HD Breda
076-218301
Carlo
de Sajet
A v Nassausfraat 27
5616 BC Eind,oven
510935
Edgar
Sneldets
Woenselsesfraat 327
5623 ED Endioven
437392
Maarten van der Steen
Sibeliuslaan 19
5654 CZ Elnd,oven
525818
Slijn
Sweere
Montgornerytaan 601
5617 BN Eln.Thoven
460810
Bas
Timmer
WeIde49
5163 HT Dengen
01623-21127
Nonnan Verhoeven
Pompersdians 74
5595 AW Leenda
04906-2101
Marc
Von
Jan Stee,daan 15
5591 AN Heeze
0490741837
Geert
van dec Welde
De Pellenwever 31
5283 XJ Boxtel
04116-78684
Jacco
V.iersma
Ged. Kattendlep 60
9711 PP Gronhigen
060-183815
NSchiel
van Wljck
Bijsteren 26
5235 DL Den Bosch
073-428361
Marlin
van ~jk
Waltsuast 58
5621 AK Eincthoven
461061
Ban
Wjnands
Oortlaan 170
5505 RH VehThoven
545512
Mart,jn
Wibbolts
lnsulindelaan I GSa
5641 AD Elndhoven
817359
Carin
Zuldema
Sbijpsesbaat 132c
5616 GT Elndhoven
529149
Paick
B.p4lst
Lod. Napeleonlaan 34 5626 BB Elndboven
040-551853
Jon,
Lemens
Gen. Benllncksbeat 48 5623 GX Elruthoven
450291

